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Waarden van gouda
wethouder Jan de Laat

Omar, 35 jaar

Een beste vriendin. Daar
kan je al je problemen met
familie mee bespreken.”
Maxime, 19 jaar

De vrijheid die we hier in
Nederland hebben om te zijn
wie we willen zijn en te zeggen
wat we willen zeggen.”

Verbinding in relaties
en tussen mensen.
Dingen kunnen delen met
elkaar en maatschappelijke
betrokkenheid.”

Erik, 63 jaar
Respect naar anderen toe is
waardevol voor mij. Ik kijk ook altijd
naar hoe iemand met zijn ouders is.
Zo selecteer ik mijn vrienden.”

Het servies dat ik van mijn
oma heb gekregen heeft voor
mij veel waarde.”

Ariyana, 19 jaar

Kim, 27 jaar

Structuur in mijn leven.
Dat maakt het dagelijks leven
makkelijker voor mij.”
Souﬁane, 20 jaar
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Elise, 17 jaar

wethouder Hilde Niezen
Educatie heeft voor mij
veel waarde. Zonder educatie
is het leven moeilijk.”

Tr

Mijn telefoon is waardevol voor me.
Ik doe er alles mee en kan er familie
in het buitenland mee bereiken.”

Voor mij zijn andere mensen
waardevol. Je moet het niet
alleen willen doen. Samen
kun je meer dan alleen.”

Fabian, 29 jaar
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Jasper, 25 jaar

Ik denk dat een
positieve levenshouding
erg waardevol is.

Gelukkig zijn is waardevol.
Zolang je gelukkig bent is geld
niet belangrijk.”
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De Bijbel. Omdat ik als
ik het moeilijk heb kracht
uit verzen kan halen.”

Het glaswerk in de St Janskerk.
Als ik in een andere stad in een kerk
loop dan kan ik de ramen van de
St Janskerk missen. Die zijn zo
mooi.”
Dick, 72 jaar
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In aanloop naar de decembermaanden staan we stil bij de dingen die belangrijk zijn in het leven. De afgelopen weken vertelden enkele Gouwenaars in deze rubriek waar zij belang aan hechten. Deze week ging de
redactie van weekblad deGouda de straat op om mensen te vragen wat zij waardevol vinden.

Mensen zijn voor mij van de
grootste waarde. Mensen maken
samen de stad. Het gaat erom
dat we op een prettige manier
met elkaar samenleven.”
wethouder Daphne Bergman

wethouder Jan-Willem
van Gelder

Ik haal inspiratie uit de
veerkracht van mensen. Zien
dat mensen ongeacht hun
situatie opkrabbelen en
verder gaan, dat houdt mij
op de been.”
wethouder Rogier Tetteroo

Wat is voor jouw belangrijk?
Doe mee en mail ons jouw waarden naar info@degouda.nl

